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POLSKA

Dzięki szczepieniom społeczeństwo polskie jest bezpieczne
W trakcie konferencji na temat sytuacji związanej z przypadkami odry w
Polsce Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, zwrócił uwagę na
ostatni niebezpieczny trend odmowy szczepień: - Pojawili się fałszywi prorocy, fałszywe przesłanki, absurdalne posty i tweety związane z budowaniem wyłącznie teorii spiskowych.
- Nie ma racjonalnego dowodu, że szczepienie może szkodzić, wręcz przeciwnie. Mamy obowiązek obywatelski wobec całego społeczeństwa: szczepić się, żeby zbudować odporność populacyjną, byśmy nie zagrażali dzieciom, które jeszcze nie mogą być
szczepione, z deficytem odpornościowym, takim, które czekają na przeszczepy – dodał Główny Inspektor
Sanitarny.
- Wszystkie dane, które są w sieci dotyczące powikłań i powiązań z takimi chorobami jak autyzm nie zostały
potwierdzone medycznie, to nie są dane prawdziwe. Nie ma żadnych dowodów, że szczepienia są skorelowane ze wzrostem zachorowalności choćby na autyzm - podkreślił profesor Szumowski.
Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. Łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby nieuodpornione. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową (kaszel, kichanie
osoby chorej na osoby zdrowe) oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z nosa, gardła lub moczem
osoby chorej. Od momentu zakażenia wirusem odry do wystąpienia pierwszych objawów choroby może
upłynąć 10-12 dni. Osoba zakażona jest zaraźliwa dla innych na około 4 dni przed wystąpieniem wysypki i
innych objawów wskazujących na zakażenie.
Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz przypomniała, że
odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób w populacji. - Chora osoba może zakazić od 12 do 19 osób z
najbliższego otoczenia. W sytuacji, gdy posiadamy dobrą broń, jaką jest szczepienie, należy z niej korzystać
i zapobiegać zachorowaniom i powikłaniom, które niestety nie tak rzadko się zdarzają - powiedziała.
Odra jest szczególnie groźna z powodu występowania powikłań po zachorowaniu. Przyczyną zgonów są
zwykle powikłania po odrze, które występują najczęściej u małych dzieci oraz u dorosłych w wieku powyżej
20 roku życia.
Należy podkreślić bardzo wysoką efektywność szczepień przeciw odrze. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje ok. 95–98% osób zaszczepionych. Natomiast podanie drugiej dawki szczepionki
pozwala osiągnąć odporność u niemalże 100% osób zaszczepionych. Pamiętajmy, szczepienie jest jedyną
skuteczną metodą pozwalającą na unikniecie zakażenia.
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Szczepienie przyjęte w wieku od pół roku do dwunastego miesiąca nie daje ochrony długoterminowej u
większości dzieci.
- Dlatego 13. miesiąc (gdy szczepi się dziecko) to wynik kompromisu między dwoma zjawiskami: wiekiem,
gdy szczepienie będzie bardziej skuteczne, a koniecznością uniknięcia ryzyka SSPE (powikłania związanego
z przechorowaniem odry do końca drugiego roku życia). -mówił profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.
Źródło: https://www.gov.pl

Prof. Siemionow: komórki chimeryczne mogą pomóc w transplantologii
Największą barierą w transplantologii wciąż jest konieczność podawania
biorcy bardzo toksycznych leków immunosupresyjnych. Tworzymy komórki chimeryczne, które mogą rozwiązać ten problem – poinformowała
PAP prof. Maria Siemionow.
Światowej sławy transplantolog prof. Siemionow z Uniwersytetu Illinois w
Chicago dokonała w 2008 r. pierwszego przeszczepu twarzy w USA.

Prof. Siemionow powiedziała, że choć technicznie transplantolodzy wykonują transplantacje wielu organów - w tym (w obrębie - PAP) twarzoczaszki, to największym wyzwaniem wciąż pozostaje przyjęcie przeszczepu przez organizm biorcy.
"Na świecie jest obecnie 39 pacjentów po transplantacji twarzy, ale największą barierą nadal jest konieczność pobierania leków przeciwko odrzuceniu transplantów, czyli leków immunosupresyjnych, które są
bardzo toksyczne i bardzo często powodują, że pacjenci mają infekcje, a ich system immunologiczny jest
pod bardzo dużą supresją (ich reakcja odpornościowa jest tłumiona - PAP) i mają z tego powodu wiele powikłań" – wyjaśniła.
Prof. Siemionow dodała, że obecnie pracuje nad komórkami chimerycznymi, które mają pomóc w przyjmowaniu się przeszczepów. Opracowywana metoda polega na pobraniu szpiku kostnego od dawcy oraz
biorcy i zmieszaniu ich w równych proporcjach.
"Kiedy taki szpik, zmieszany w proporcji pół na pół, podamy do organizmu biorcy przeszczepu, to jego system immunologiczny jest trochę oszukany. Biorca dostaje na przykład nowe serce i do tego - komórki, które się panoszą w jego organizmie. Organizmowi wydaje się, że te chimeryczne komórki są swoje, bo przynajmniej połowa z nich reprezentuje biorcę. W ten sposób komórki chimeryczne wspomagają transplantację - na przykład twarzy, nerki czy wątroby, i nie odrzucają tych organów natychmiast. To bardzo ważne,
bo nie potrzebujemy wówczas dawać tak drastycznych dawek leków immunosupresyjnych. Wówczas
szansa pacjenta na zaakceptowanie przeszczepu jest dużo większa” – powiedziała prof. Siemionow.
"To oszukanie organizmu" - podkreśliła prof. Siemionow. Komórki chimeryczne porównuje ona do konia
trojańskiego, który "wjeżdża i wydaje bardzo `życzliwy`, ale w środku niesie coś, co może dla społeczności,
gdzie się pojawił, wydawać się groźne". W tym wypadku chodzi o wprowadzenie do organizmu komórek
chimerycznych, które sprawiają wrażenie własnych komórek organizmu. Kiedy się przyjmą i zaczynają propagować - wówczas istnieje szansa na zwiększenie ich liczby, a później - wspomożenie przeszczepu i regeneracji organu, który przeszczepiono.
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W przypadku komórek chimerycznych istnieje możliwość połączenia dawcy i biorcy niespokrewnionego.
"Dla ciekawości dodam, że stworzyliśmy już trimerę czyli połączyliśmy trzy różne komórki od trzech różnych dawców, i one również będą w niedalekiej przyszłości stosowane. Nawet mamy już otwarty patent
na to w leczeniu anemii sierpowatej" – dodała prof. Siemionow.
Transplantolog wyjaśniła, że trimera może być wykorzystywana np. w czasie wojny.
"Chodzi nam o to, aby zbudować uniwersalny szpik, który będzie mógł służyć jako terapia pomostowa na
okres transportu (pacjentów - PAP) szpitala z jednego trudnego miejsca do drugiego, na przykład z Afganistanu do Polski. Same komórki łatwo jest przewieźć, a wówczas możemy zacząć leczenie pacjenta" – wyjaśniła prof. Siemionow.
Słynna transplantolog uczestniczy w Zakopanem w II Forum Leczenia Ran. Konferencja zgromadzi prawie
700 uczestników, wśród których są lekarze, pielęgniarki, mikrobiolodzy i farmaceuci.(PAP)
Źródło: Szymon Bafia, Serwis Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl

ŚWIAT

Pierwsza transplantacja twarzy w Kanadzie
W Kanadzie przeprowadzono pierwszą transplantację twarzy. Dokonał jej
zespół chirurgów pod przewodnictwem dr. Daniela Borsuka w szpitalu
Montreal’s Maisonneuve-Rosemont. Biorcą przeszczepu był mężczyzna,
który na skutek wypadku w trakcie polowania stracił nos i szczękę.
Po serii badań, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2017 roku,
transplantację przeprowadzono wiosną tego roku. Lekarze chcieli upewnić
się, że mężczyzna jest w dobrej kondycji zdrowotnej. W badaniach uczestniczył również psycholog. W złożonej operacji wzięło udział dziewięciu chirurgów, natomiast w całą sprawę zaangażowanych było wielu specjalistów, m.in. pielęgniarki i lekarze. Przeprowadzenie przeszczepu
zajęło ok. 30 godzin.
Jak wyjaśnia dr Suzon Colette, ryzyko odrzucenia przeszczepu jest wciąż duże. Pacjent przyjmuje leki, które mają zapobiec odrzuceniu, odbywa się to jednak kosztem osłabienia jego odporności, co może mieć
daleko idące konsekwencje – „lekom przeciwodrzutowym towarzyszy wszelkiego rodzaju ryzyko, w tym
infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze, a nawet początek różnych nowotworów”.
Po dwóch miesiącach pobytu w szpitalu, pacjent został przeniesiony do ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie
ponownie będzie musiał nauczyć się mówić i jeść.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org
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USA – dodatkowe 22,2 mln dolarów na badania zespołu Downa
Narodowy Instytut Zdrowia USA (ang. National Institutes of Health – NIH)
przyznał dodatkowe fundusze w wysokości 22,2 mln dolarów, aby rozszerzyć badania nad zespołem Downa. Ta inwestycja jest częścią projektu
INCLUDE (ang. INvestigation of Co-occurring conditions across the Lifespan to Understand Down SyndromE) rozpoczętym w czerwcu 2018 roku w
odpowiedzi na dyrektywę Kongresu. Celem projektu jest zbadanie zdrowotnych problemów i jakości życia u osób z zespołem Downa.
Jak podaje portal „Gènéthique”, w roku budżetowym 2018 Narodowy Instytut Zdrowia ma przeznaczyć na
wspomniane wyżej cele łącznie około 59 mln dolarów. Nie wiadomo jeszcze ile wyniesie finansowanie w
2019 roku.
Dyrektor NIH, Francis S. Collins, podkreślił: „Mamy wyjątkową możliwość poprawy rezultatów zdrowotnych u osób z zespołem Downa poprzez zwiększenie włączenia ich do badań”. „Ludzie z zespołem Downa
są narażeni na wiele takich samych dolegliwości, jak ogół społeczeństwa, takich jak choroba Alzheimera,
bezdech senny, choroby serca i autyzm. Mam nadzieję, że te wysiłki zapewnią znaczący wgląd w znalezienie terapii, które przyniosą korzyści wszystkim” – dodał.
Strategia badawcza INCLUDE wyróżnia się tym, że stara się poprawić zdrowie osób noszących dodatkowy
chromosom, jednocześnie badając czynniki ryzyka i odporności w schorzeniach współdzielonych z tymi,
którzy nie mają zespołu Downa.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

„Przeszczep domino” przeprowadzony na Tajwanie
Tajwańscy chirurdzy przeszczepili pacjentowi nerkę pochodzącą od osoby,
która również otrzymała ją w wyniku przeszczepu. Jest to przykład tzw.
„transplantacji domino”. Operacja odbyła się w Centrum Medycznym Chi
Meil w mieście Tainan na południowym-zachodzie Tajwanu i została opisana w czasopiśmie BMC Nephrology.
Pierwotny dawca zmarł w 2005 roku w wyniku wylewu krwi do mózgu po
wypadku drogowym. Nerka została wtedy pobrana i przeszczepiona po
raz pierwszy. Dziewięć lat później, gdy biorca przeszczepu zmarł z powodu pęknięcia tętniaka mózgu, nerkę pobrano ponownie i wszczepiono kolejnemu pacjentowi, cierpiącemu na nefropatię cukrzycową.
Pierwsza transplantacja domino została zrealizowana w 1987 roku, druga w 1993 roku. Od tego czasu zostało zarejestrowanych około 10 przypadków takich operacji. Przeszczep przeprowadzony przez tajwańskich chirurgów charakteryzuje się dłuższym niż w dotychczasowych przypadkach okresem przerwy pomiędzy dwoma przeszczepami – wynosiła ona dziewięć lat.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Nr 54

s. 5

10.11.2018

Na Malcie weszły w życie przepisy dot. in vitro, zamrażania embrionów i dawstwa gamet
Z dniem 1 października br. weszły na Malcie nowe przepisy dot. sztucznej
reprodukcji. Nowa ustawa, przegłosowana przez tamtejszy parlament i
podpisana przez prezydenta w czerwcu tego roku, rozszerza dostęp do
procedury sztucznego zapłodnienia in vitro, legalizuje zamrażanie embrionów oraz wprowadza dawstwo gamet.
Odtąd każdy, kto ukończył 18 lat, ma prawo zażądać tzw. „leczenia” in vitro, w tym również samotne kobiety i homoseksualiści. Maksymalny wiek
kobiety, która może skorzystać z in vitro zwiększył się z 43 do 48 lat.
Według nowych regulacji dawstwo gamet będzie dozwolone tylko jeden raz w życiu, a „darowane” gamety
będą mogły zostać wykorzystane do „stworzenia” tylko jednej rodziny – czytamy na portalu „Gènéthique”.
Nadal nielegalne pozostaną eksperymenty na ludzkich embrionach i ich niszczenie, nawet w przypadku poważnych wad rozwojowych. Do tej pory prawo zezwalało na utworzenie nie więcej niż dwóch zarodków,
które musiały zostać zaimplantowane do łona matki. Obecnie lekarze mogą stworzyć do pięciu zarodków i
są uprawnieni do ich zamrożenia w oczekiwaniu na kolejną implantację. Jeżeli zarodki nie zostaną wykorzystane (m.in. z powodu przekroczenia przez matkę 48 lat), zostaną one przekazane do adopcji.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.genethique.org

Indie: Sąd sprzeciwia się eutanazji 9-letniego chłopca
W Indiach komisja lekarska sądu w Chennai odmówiła zgody na przeprowadzenie eutanazji u 9-letniego chłopca. Rodzice zażądali eutanazji dla
syna, argumentując, że od urodzenia jest on w stanie wegetatywnym.
Podkreślali, że nie chcą „pozbyć się dziecka, a jedynie dać mu możliwość
godnej śmierci”.
Komisja ekspertów powołana przez sąd w celu zbadania sprawy sprzeciwiła się eutanazji, tłumacząc, że nawet jeśli żadna terapia nie może poprawić stanu chłopca, to nie można uznać go za osobę w stanie wegetatywnym. „Dziecko jest świadome i wrażliwe na bodźce płynące z otoczenia. Wchodzi w interakcję z otoczeniem, reagując na głos matki, jak również na inne bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Uśmiecha się,
słysząc hałas pojazdów, reaguje unikiem na bodźce nieprzyjemne, odwraca głowę w stronę światła i uśmiecha się, gdy jest łaskotany” – wykazali eksperci w ich raporcie.
W wyroku wydanym przez sąd zamiast zgody na eutanazję wskazano na potrzebę zapewnienia dodatkowej
pomocy medycznej i finansowej w celu wsparcia rodziców.

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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KOŚCIÓŁ

Papież: żadna racja nie usprawiedliwia aborcji
„Warto przyjąć każde życie, ponieważ każdy człowiek jest wart krwi samego Chrystusa. Nie można pogardzać tym, co Bóg tak umiłował!” – apelował
Papież w czasie środowej katechezy ogólnej, którą poświęcił omówieniu
piątego przykazania: „Nie zabijaj”.
Franciszek stwierdził, że przykazanie to jest murem broniącym podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie. „Można powiedzieć, że całe zło uczynione na świecie streszcza się właśnie w pogardzie dla życia. Życie jest atakowane przez wojny, organizacje wyzyskujące człowieka, spekulacje nad
stworzeniem i przez kulturę odrzucenia oraz wszystkie systemy, które podporządkowują ludzką egzystencję różnym kalkulacjom, podczas gdy skandalicznie wiele osób żyje w stanie niegodnym człowieka” – mówił Ojciec Święty. „Postawa przeciwna życiu
pozwala również na usunięcie ludzkiego istnienia z łona matki w imię ochrony innych praw. Ale jakże akt,
który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, kulturalny, czy zwyczajnie ludzki? Nie można likwidować życia dlatego, że jest małe, aby rozwiązać jakiś problem. To tak, jakby
wynająć zabójcę do rozwiązania jakiegoś problemu”.

Mówiąc o źródle przemocy i odrzucenia życia Papież wskazał na lęk oraz hołdowanie bożkom tego świata:
pieniądzom, władzy, sukcesowi. Przyjęcie drugiego jest bowiem wyzwaniem dla naszego indywidualizmu, a
jedyną miarą życia jest miłość. Franciszek zachęcił, aby pomyśleć o rodzącym się życiu, które niesie ze sobą
niepełnosprawność. Wtedy rodzice bardzo potrzebują wsparcia, bliskości, a często otrzymują propozycję,
by przerwać ciążę.
„Chore dziecko jest jak każda osoba potrzebująca, która żyje na ziemi, jak starzec wymagający pomocy, jak
wielu ubogich, którzy z trudem walczą o przetrwanie: ten, kto jawi się jako problem jest w istocie darem od
Boga, który może mnie wyciągnąć z egocentryzmu i sprawić, abym wzrastał w miłości” – podkreślił Franciszek. „Życie kruche wskazuje nam drogę wyjścia, wyzwolić się z egzystencji zapatrzonej w siebie i odkryć
radość miłości”.

Papież wskazał, że tajemnica życia kryje się w Jezusie, Synu Bożym, który stał się człowiekiem aż po przyjęcie cierpienia i śmierci. To On poszukuje nas w każdym chorym dziecku, słabym starcu, w życiu kruchym i
zagrożonym, aby ukazać nam radość miłości.
„Musimy powiedzieć mężczyznom i kobietom świata: nie pogardzajcie życiem! Życiem innych osób, ale także własnym życiem, ponieważ i dla niego zachowuje swoją ważność przykazanie: «Nie zabijaj». Wielu młodym ludziom trzeba powiedzieć: nie pogardzaj swoim istnieniem! Przestań odrzucać Boże dzieło! Jesteś
dziełem Boga! – zaznaczył Ojciec Święty. – Niech nikt nie mierzy życia według złudzeń tego świata, ale
niech każdy zaakceptuje siebie i innych w imię Ojca, który nas stworzył. On jest «miłośnikiem życia» i wszyscy jesteśmy mu tak drodzy, że dla nas posłał swego Syna”.
Źródło: Paweł Pasierbek SJ, www.vaticannews.va
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SYMPOZJA I KONFERENCJE
Informacja o XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
Zapraszamy Państwa do udziału w XXIII Konferencji NaukowoSzkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 2019 roku.
Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wymagająca, każdego dnia
stajemy przed trudnymi decyzjami medycznymi i dylematami etycznymi.
Opieka nad pacjentem nieuleczalnie chorym, wymaga od osób realizujących opiekę wiedzy z zakresu postępowania terapeutycznego oraz kompetencji społecznych opartych na zaangażowaniu, trosce i odpowiedzialności.
Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas Apelu Jasnogórskiego w 1983 roku: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”
Pełny program oraz rejestracja pod adresem http://www.2019.hospicjum-konferencja.pl/

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach Newslettera
Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki, napisz do nas:
bioetyka@jedenznas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru materiałów do publikacji.
© Newsletter Bioetyczny wszelkie prawa zastrzeżone

Redakcja: bioetyka@jedenznas.pl

